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ประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
............................................... 

 

       ด้วยเทศบาลต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ต าแหน่ง พนักงานขับ
รถขยะ จ านวน ๑ อัตรา  

                ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

       1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
           - พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง พนักงานขับรถขยะ  สังกัดส านักปลัดเทศบาล จ านวน  1  อัตรา 
 

               ๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 
                   ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
                            ๑)  มีสัญชาติไทย 
                   ๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์และไม่เกิน 60 ปี  

            ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                            ๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ         
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานเทศบาลดังนี้ 
                                  -  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
                                  -  วัณโรคในระยะอันตราย 
                                  -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                                  -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                                  -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                            ๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

            ๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 



 

  

-๒- 
                            ๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                            ๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
                            ๙)  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
                            เทศบาลต าบลหน้าสตน ไม่รับสมัครและไม่ให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ส าหรับ
พระภิกษุ สามเณร ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ และตามความใน
ข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 
                            ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน     
๓ เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

          ๒.๒  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  และค่าตอบแทน 
 

                           ๑)  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                                  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ (รถขยะ)  บ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

                           ๒)  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                                  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  และมีความรู้ความสามารถและความช านาญในหน้าที่และ
ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 

                           ๓)  ค่าตอบแทน 
                                  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท / เดือน 

                            ๔)  ระยะเวลาการจ้าง คราวละไม่เกิน ๑ ปี 
 

      ๓.  การรับสมัคร 
                     ๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
                             ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่    
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 
๑๔ – ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ  
                    ๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

                  ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
               1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 

เดือน จ านวน 3 รูป โดยให้ผูส้มัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจ านวน 1 รูป และติดรูปถ่ายในบัตรประจ าตัวสอบ 
จ านวน 2 รูป 

               2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
               3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 



 

  

-๓- 
               4)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ  
               ๕)  ส าเนาใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายก าหนด   
               ๖)  เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบส าคัญสมรส  เป็นต้น 

                      ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียน           
ค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ทุกฉบับด้วย  

                   ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
                          ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 100.- บาท เงินค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืน
เงินให้ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัคร 

                   ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
                           ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเม่ือใด ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

               ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันเวลา สถานที่สอบ 
          เทศบาลต าบลหน้าสตน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่  ๒๗ กรกฎาคม  

๒๕๕๘ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหน้าสตน และทางเว็บไซด์ www.nasaton.go.th และเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร
จะต้องไปตรวจดูรายชื่อเอง  

               ๕.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
          คณะกรรมการฯ จะท าการด าเนินการเลือกสรร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหน้าสตน       

ในวันที่  ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหน้าสตน และทางเว็บไซด์ www.nasaton.go.th 
และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องไปตรวจดูรายชื่อเอง รายละเอียด ดังนี้  

               ๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
           ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

     ๗.  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  
                     เทศบาลต าบลหน้าสตน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้       
ภายใน วันที่   ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘   ณ  ส านั กงาน เทศบาลต าบลหน้ าสตน  หรื อทางเว็บไซด์ 
www.nasaton.go.th โดยเรียงตามล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ถ้าได้คะแนนความ
เหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

วันสอบ เวลาสอบ การทดสอบ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง                  

(โดยวิธีสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ)  
(รายละเอียดตามผนวก ก.) 

http://www.nasaton.go.th/
http://www.nasaton.go.th/
http://www.nasaton.go.th/


 

  

- ๔ – 
               ๘.  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
                     ๘.๑ เทศบาลต าบลหน้าสตน จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ได้มีการจ้าง
ในต าแหน่งที่ว่างแล้ว และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกจากการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
        (1)  มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่ 
        (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้างให้ด ารงต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
                           (3)  เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็น
อย่างอ่ืน 
  ๘.๒  กรณีมีข้อสงสัย  ให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นที่สุด 

     ๙.  การแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรร  
             เทศบาลต าบลหน้าสตน จะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหน้าสตน ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เท่านั้น 
 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กรกฎาคม พ.ศ.255๘ 
 

 
 

(นายประดับ  แก้วพลับ) 
นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
ผนวก  ก.   

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

ลงวันที่   6  กรกฎาคม  2558 
---------------------------------------- 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  คือ  ทดสอบความสามารถโดยค านึงถึงระดับความรู้  ความสามารถท่ี
ต้องการของต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ดังนี้ 

 

1.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (สอบปฏิบัติ)  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
     -  ทดสอบการขับขี่รถบรรทุกขยะ และขับข่ีรถยนต์ 
 

2.  ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
                -  ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 -  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ( 15  คะแนน ) 
-  ความประพฤติ     ( 10  คะแนน ) 

 -  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ( 5  คะแนน ) 
-  ทัศนคติและแรงจูงใจ    ( 5  คะแนน ) 
-  ความเป็นผู้น า     ( 5  คะแนน ) 
-  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา   ( 5  คะแนน ) 

   -  การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์   ( 5  คะแนน ) 
 
 
 
                                                                                                          

 


